
   

  

   

    
     

    
   
   
    
     

adalah perlu agar dapat PUN 
| penglaksanaan dari tugas rumah | 

   

    

   

    
    

   

   

ngan keadaan dewasa ini Azenpe 
da apa jang mungkin 
kan dalam landschap 
gal. Jang didjadikan badan jang 
tertinggi ialah Do Tan eng 
ngan Dewan Flores disampingnja, 
jaitu perwakilan rakjat jang mem- 
punjai hak (kekuasaan se agai pe 
nasehat. Dalam Dewan 
itu tiap2 lands ang t« 

f disitu mempan en 
(0. lam Dewan 

“ina diakuk me 

alaupu 
Arus Nata awagna 

ea oleh satu orang. Ketua2 
dan Ketua2 muda dari kedua itu 
ditetapkan dengan djalan pemili- 

“han, dalam masing2 dewan jang 
. bersangkutan. 

Dewan Flores djumlah anggo- 
| tanja 27 orang, diantdra mana 5 
“orang diangkat oleh Residen dan 

. 22 orang dipilih. Untuk pertama 
'kalinja hak memilih diberikan ke- 
pada wali2 pemilih jang ditundjuk 
Sleh rakjat landschap jang laki2 
dari Perikanan rendahan (jang 
disebut gemeente) jang berada da 
lam landschap itu, dan, kepada- 
rakjat landschap jang laki2 jang 
pernah mendapat didikan sekolah . 
jang sekurang-kurangnja harus se 
padan harganja dengan surat idja 
zah sekolah sambungan? Djuga o- 

| rang2 Flores jang mendjadi rak- 
| jat Negeri (ilandsonderhorigen) 

mempunjai hak memilih ini. 

Tugas Pemerintah jang “aleh 
Fa Tea ja2 diserahkan kepada 

“L- federasi tidak disebutkan dalam 
Sr peraturan dasar daerah dan ha- 

2  ruslah diketahui dari anggaran ke 
uangan daerah. Pemasukan hak2 

“kekuasaan “ini-telah berlaku da- 
lam-beberapa tahun dengan sukar 
dan lambat, dan dalam waktu itu - 
pia telah dimulai melaksanakan 

5 “Sendiri serta imejuaskan a- 

  

   

   

   

Dewan Flores telah meminta, a- 
gar padanja diberikan hak turut 
berkuasa jang lebih banjak, se- 
dang kerdja-sama aritara dand- 
schap2 itu dalam praktek memer-- 
lukan pendjelasan jfing lebih te: 
gas seret pengeluasan dari peng- 

 laksanaan ana koper. 
ingan2 bersama. 

Sesudah “diadakan perbintjang- 
an “pandjang-lebar, maka pada 

. tanggal 21 Apriljibl. telah diben . 
tuk suatu undang2 oleh Dewan 
Radja2 jang berisi peraturan da- 
sar jang baru dari daerah Flores. 

'Dalam peraturan dasar jang ba 
/pu itu Dewan Flores mendapat 
hak turut membuat .undang2 dan 
turut membuat anggaran, hak ini- 
siatip, hak amendemen dan: hak 

“interpelasi. 

Apabila antara kedua dewan 
tidak terdapat persetudjuan, ma- 
ka dalam lapangan pembentukan. 
undang2 dilaksanakan peraturan 
perselisihan jang pandjang,  se- 
dang keputusan jang terachir di- 
letakkan ditangan suatu badan ne 
gara. Sebab apabila sebuah rentja 
na undang2 sudah satu kali meli- 
wati kedua dewan itu, maka djika 
dalam hal itu ternjata masing2 
mengambil pendirian jang berbe- 
da, kedua dewan itu haruslah se- 
kali lagi menjatakan pendapatan- 
:nja tentang rentjana tersebut: apa 

- bila sesudah itu masih djuga ter- 
dapat perselisihan, barulah hal itu 
harus “diputuskan oleh suatu ba- 
dan negara. Tetapi dalam hal2 jg 

-Juar biasa, Dewan Radja2 boleh 
menetapkan undang2 atas kekua- 
saan dan tanggung-djawab sendi- 
2 Kn karena Dewan Flores : 

unjai hak untuk 'memadju- 
n ikepent: ngan penduduk bukan 

Ba kepada Dewan Radja2, ma- 
ka apabila perwakilan rakjat ti- 
dak menjetudjui (peraturan2 daru- 
rat ini, Dewan Flores boleh me- 

| minta kepada badan negara jang 
berikewadjiban mengawasi daerah 

tu ag (eejanganiah peraturan da- 
    

  

     fi tai dimaksudkan Ya 
hhiran perselisihan jang pend 

|tjara bekerdja jang memas- 
   

adan Bea tapa su 
a Mengadakan per- - 

| satuan jang meliputi semuanja itw. 

.. tangga, hak2 kekuasaan sertatjam " 
. pur tangan jang lebih Pa LN 
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| DEN. HAAG PADA TGL. 61.8 
(DAN 9 AGUSTUS Tk 
Soal jang sulit dalam perintah boneka 

tembak 

daera h patroli, 

    

     
   

    
   

   

(Anetai « Dalam suatu interpiu 
dengan ta, Perdana Menteri 
N.LT. Anak Agung Gde Agung 
membantay pendapat harian ,,Het 
Dagblad bahwa komperensi In- 
donesia Raja hanja menttjapai per- 
setudjuan (Salam. soal2 netral”. 
Beliau bi peanapak, bahwa djus- 
tru babakgn terpenting telah di- 
atasi di Dfokja ialah, - masaalah 

donesia dimasa depan. Di Djakar- 
ta akan dibitjarakan lebih landjut 
Soal2 jang pada dasarnja telah di 
tjapai persetudjuan dan Gjuga so- 
al2 terpenting jang akan dibitjara 
kan dalam konperensi Mledja Bun 
dar. Diterangkan pula, bahwa di 
'Djokja telah ditjapai persetudju- 
an soal2 terpenting sebagai, diada 
kannja Senat sungguhpun semula 

- Republik lebih suka suatu badan 
seperti Raad van State di Neder- 
land. Djuga telah didapat kata 
sepakat tentang soal2 pemerintah 
pusat jang kuat dalam mana P.P. 
F. mengusulkan kabinet pusat. 
Pula telah ditjapai persetudjuan 
soal2 daerah ialah, ditetapkannja 
daerah Republik sebagai jang di- 
kuasinja . sampai tgl. 19 Desem 
ber 1948. 

Pada umumnja, demikian beli- 
au, dasar2 jang ditetapkan dalam 
Linggardjati dipegang teguh, di 
mana iditentukan dalam pasal 3, 
bahwa diakuinja hak menghenda- 
/ki kedudukannja sendiri setjara 
kepuasannja atas pikiran untuk 
mengadakan Konperensi Indone- 
sia Raja jang dimadjukan . oleh 
beliau dalam pidato tanggal 22 
Pebruari, kini telah mendjadi 'ke- 
njataan dan telah tertjapai hasil 
jang demikian memuaskan. 

(Aneta). Oleh sekertariat P.P. 
F. diumumkan, bahwa kepada ike- 
pala2 Negara dan daerah pada 
hari Selasa telah diberitahukan 

- dengan kawat, bahwa tanggal ber 
angkat 'ke- Konperensi La 
Bundar dari Djakarta adalah, 
7, 8 dan 9 Agustus dengan aa 
wat terbang. 

    

tikan, bana suatu Gino Ha 
“nja boleh dibitjarakan satu kali sa 
dja oleh kedua badan itu, sebe- 
lumnja badan j ang berhak itu di- 
minta memutuskannja, apabila tim 
bul perselisihan. be” 

Peraturan dasar Daerah ini di- 
sertai dengan djaminan2 jang is- 
timewa: jaitu peraturan dasar da- 
cerah ini hanja boleh diubah de- ' 
“ngan adanja suara terbanjak dari 
tiga perempat dari djumlah suara 
dalam kedua dewan itu. Lain dari ' 
pada itu dewan2 tersebut meng- 
ambil keputusannja dengan suara 
terbanjak. Rapat2nja dipandang 
sah, apabila hadir sekurang2nja 
dua pertiga dari djumlah anggo- 
tanja. : 

Kepala Daerah, jaitu aninja Ke 
tua dari Dewan Radja2 dan -Ke- 
tua mudahnja diangkat oleh nega 
ra dari antara para anggota de- 
wan itu. Pengangkatan Kepala 
Daerah oleh Negara ini adalah 
sjarat jang diadakan oleh Nega- 
ra, agar apabila tiba waktunja da- 
pat dilaksanakan penjerahan hak2 
kekuasaan pusat kepada Daerah. 
Dari antara Dewan Radja2 itu di- 
bentuk madjelis pekerdja, jaitu 
Miadjelis Harian jang terdiri dari 
Kepala | Daerah, Ketua muda serta 

| seorang anggota jang dipilih oleh 
Dewan itu. 

Dewan Plogbs terdiri glari seba- 
— njak-banjaknja 29 anggota, dian- 

taranja 4 orang diangkat oleh Ne- 
gara. Jang 25 orang itu ditundjuk 
dengan djalan pemilihan jang ber 
tingkat-tingkat menurut Sistim su- 

gan dalam negeri di In- 

'persetudjuan 

menembak: atalah penetapan 

1 

8s TN 
Dalam gedung kepatihan dis 

'Djokja pada hari Rabu sore j.I. di' 
landjutkan perundingan2 tentang. 

“hentikan tembak menembak jang 
sudah dimulaikan pada hari Sela- 
Sak: x 

Menurut keterangan ketua De- 
legasi Republik, Mr. Rum, kepada 
wartawan Aneta, maka dalam 
azasnjia perintah hentikan tembak 
menembak disetudjui, tetapi. tjara 
mendjalankannja harus lagi di- 
rundingkan. Hal ini njata adalah 
sukar. 

Soal jang amat sulit dalam hal 
ini adalah penetapan daerah, di- 
mana akan diadakan patroli. Pe- 
rundingan sampai sekarang. ber- 
djalan dengan lantjar, demikian 
Mr, Rum. 

Selandjutnja beliaw menerang- 
kan, bahwa Dr. Van Royen akan 
tinggal di Dijokja sampai terdapat 

tentang hentikan 
tembak menembak, “ 

Beliau tidak bisa Imenerangkan 
temhpo apa perintah dikeluarkan : 
mungkin, bahwa kedua delegasi 
hari Kamis atau Djum'at pergi ke 
Djakarta, dimana, djikalau mung- 
kin, akan diadakan sidang resmi : 

Delegasi Republik untuk Konpe- | jang telah SERaS Bangsa Tnanto 
"sia telah menderita setjara badahi 
“dan rochani selama beberapa ta- 

rensi Indonesia Raja menurut ka- 
bar dari Djokja akan pergi (ke 
“Djakarta pada tgil. 30 Djuli j.a.d. 
Orang menduga konperensi ini 
akan dimulai di Djakarta: kira2 
tgl. 3 Agustus j.a.d., sesudah ma- 
na sebahagian dari delegasi akan 
pergi dahulu ke Djokja sebelum 
pergi ke Den. Haag. 

Dalam K.M.B., delegasi Repu- 
blik akan dipimpin Oleh Mr. Su- 
santo Tirtoprodjo. Di Djokja se- 
landjutnja dikabarkan, bahwa 
wakil Konsul Djenderal Australia 
di Djakarta akan mengganti Crit- 
chley selama ia tidak 'hadir. 

Critchley akan pergi lebih da- 
hulu ke Den Haag, karena sebe- 
lumnja beliau harus pergi dahulu 
ke London. Cochran akan diganti 
oleh Dow. Golongan ketjil Tiong- 

MERE RE 

ara terbanjak jang murni. 
achir tahun 1948 pemilihan2 telah 
diadakan atas dasar demikian itu. 

Hak boleh dipilih diberikan pa- 
da sekalian penduduk daerah, dja 
di djuga kepada jang dinamakan 
rakjat negeri jang sekurang-ku- 
rangnja sudah mentjapai umur 25 

' tahun dan sekurang-kurangnja su 
dah tammat sekolah rendah. Seka 
lian penduduk jang harus memba- 
jar padjak djalan atau jang menu- 
rut ketetapan peraturan2 jang ter 
tentu dibebaskan dari padjak dja- 
lan itu semuanja mempunjai hak 
boleh memilih. 

Kepada daerah diberikan oleh 
landschap2 hak untuk mengada- 
kan padjak sendiri serta untuk 
mendapat sebahagian dari peng- 
hasilan2 landschap, selandjutnja 
hak untuk mengawasi kas2 land- 
schap. Achirnja akan dimuat se- 
muanja dalam sebuah undang2 
daerah jang tersendiri lapangan 
manakah dari tanggungan penje- 

' lenggaraan pemerintah diserahkan 
kepada daerah. 

Apabila tentang sesuatu hal te- 
lah diadakan peraturan dalam un 
dang2, daerah, "maka  undang2 
landschap tentang hal itu jang 
mungkin menjimpang dari un- 
dang2 daerah ini akan dipandang 

. tidak sah lagi. Apabila ada perse- 
lisihan antara daerah dan lan- 
schap jang ta' dapat diputuskan- 
nja, maka diminta agar negaralah 
jang memutuskannja. 
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Pada : 

te, 
£ “.. 2) 

Ew : 

HD Daghlad” | 
" bahwa 

Indonesia Timur, 
  

Dari Perwakilan. Pusat Pa- 
lang Indonesia diterima kabar, 

sedjak 'bulan  Djanuari 
1949 hingga sekarang telah dite- 
rima sumbangan uang dari daerah 
N.ILT, dan Kalimantan sedjumlah 
f 31184.32. 

hoa di Djokja akan diwakili oleh .KOMITE PENOLONG  REPUBLIK 
Dr. Sitmkiang, tabib ear bapa 
kenal di Djokja. 

' K3 

Pada hari Rabu pagi j.l. Presi- 
den Sukarno mengadakan resepsi 
lebaran jang dihadiri oleh semua 
menteri2 ,Republik, Delegasi In- 
donesia, Dr. Van Royen did.I. 

x 

— (Aneta). alan dengan 
Lebaran, Wakil Tinggi Mahkota 
telah mengutjapkan sebuah pidato 
radio dalam bahasa Indonesia da- 
lam mana “dikatakannja : 

Berhubung dengan masa raja 
ini, hari sutji dari seluruh ummat 
Islam, maka saja bermaksud meng 
utjapkan sepatah dua kata kepada 
kamu sekalian jang sedang me- 
nunggu2 hari ini. Kiranja saja di 
berikan izin untuk mengutjapkan 
selamat kepada semua penduduk 
Islam dari Indonesia atas penjele- 
saian kewadijiban agama, suatwike 
wadjiban berat jang tinggi harga- 
nja dan mempunjai arti jang da- 
lam. Namun bulan puasa adalah 
suatu latihan menahan diri sen- 
diri jang bertudjuan membersih- 
kan badani dan rochani, Kami dju 
ga turut bersenang atas berhasil- 
nja latihan ini. Hari Lebaran ada- 
lah suatu hari jang. berbahagia 
bagi ummat Islam. Djuga suatu 
hari sutji sebab pada hari ini se- 
mua perasaan dan pikiran2 jang 
djahat harus dikeluarkan. Hari 
ini adalah hari untuk memperkuat 
semangat persaudaraan, pemberi- 
an ampun satu kepada jang Jain 

petubangan senabat dan 

hun. Tetapi penderitaan2 ini telah 
berachir. Suatu kesenangan nanti 
dapat “dihargakan sepenuh2nja 
apabila kita sendiri telah beker- 
dja untuk kesenangan itu. 

Kamu, bangsa Indonesia jang 
mempunjai fjita2 jang mulia dan 
sedang menunggu pemenuhan tji- 
ta2 tersebut, kamu tidak lama lagi 
akan mentjapai dan mengetjap 
#jita2 kamu dan kamu akan: meng- 
'hargakan artinja kemerdekaan ini 
dalam segala sesuatu. Oleh sebab 
itu lindungilah sekarang kepunja- 
an2 dan rumah2 jang segera akan 
mendjadi kepunjaan kamu. Kedua 
partai, baik barigsa Belanda mau- 
'pun bangsa Indonesia sekarang 
: sedang bersama mentjahari djalan 
“jang akan membawa damai untuk 
kedua bangsa dan berhasrat dan 
bekerdja untuk menjediakan se- 
gala sesuatu untuk memberi kemer 
dekaan dan penjerahan kedaula- 
tan kepada bangsa Indonesia un- 
tuk mendirikan Republik Negara 
Indonesia Serikat jang merdeka 
dan berdaulat. Banjak kesukaran 
harus diatasi, tetapi kami jakin, 
“bahwa apabila perundingan2 di- 
landjutkan dengan berterus ite- 
rang dan dalam djiwa Lebaran, 
maka semua perselisihan paham 
dan keragu2an akan hilang dan 
bentuk kerdja sama akan ditjapai 
jang akan membawa bahagia dan 
kemakmuran kepada kedua bang- 
sa. Marilah kita mengutjap terima 
kasih kepada Tuhan dan mengha- 
dap hari2 jang akan datang de- 
ngan penuh pengharapan. 

  

KAUM EKSTREMIS BERGIAT. 

 (Aneta), Pada hari Senin ke- 
reta api pertama dari Pekalongan 
ke Semarang telah ditahan oleh 
suatu gerombolan bersendjata. 
Para penumpang dikeluarkan, la- 
lu kereta api tersebut didjalankan 
terus dengan tidak ada pengemu- 
di ke Semarang dengan maksud, 
supaja tertumbuk kepada kereta 
kereta api tjepat dari Semarang 
ke Djakarta, tetapi maksud mere- 
ka tak berhasil : kereta api tjepat 
tersebut masih berada di Kuripan 
ketika kereta api jang tak. mem- 
punjai pengemudi itu lalu dan ke- 
mudian dengan sendiri berhenti. 
Segera diadakan gerakan2 pem- 

SF Berikan oleh serdadu2, “ 
andai 

         

INDONESIA (K.P.R.L). 
Atas usaha Gabungan Perdjo- 

angan Kemerdekaan Indonesia 
(SAPKI) Makassar, maka pada 
tgl. 20 Djuli 1949 telah terbentuk 
» Komite | Penolong Republik Indo 
nesia”, singkatnja K.P.R.I. Komi- 
te ini bermaksud mengumpulkan 
pemberian2 dari rakjat jang beru- 
pa wang, obat2an, pakaian2 dil. 
untuk disampaikan kepada Peme- 
rintah Repibi 
bagi2kan kepada rakjat jang ba- 
njak menderita. Didalam hal ini, 
maka akan ditjari pekerdjaan ber 
sama dengan Partai Indonesia 
Merdeka di Ambon jang sedang 
'mengusahakan pengumpulan ini 

. dil. badan2 jang akan mengusi- 
hakannja. Terutama akan dimin- 
ta bantuan dari Pemerintah N.I.T. 
jang telah menjampaikan sumba- 
ngan2 Pemerintah jang pertama. 
“Susunan Pengurus sementara 
Komite tsb. adalah sebagai ber- 
ikut: 

Ketua: Tuan A. L. Tobing 
Penulis: Tuan A. R. Alhaksii 
Anggota2: Tuan2 E' Tadjud- 
din dan N. Sjahadat. 
Dimaksudkan, bahwa pengurus 

tetap akan dibentuk tidak lama 
lagi, setelah diadakan pertemuan 
antara anggota2 Gapki, lain2 par- 
tai, organisasi2 sosial, buruh, wa- 
nita, pemuda dan kepanduan. 

ANGGOTA2 PELANTIKAN DE- 
WAN MALUKU SELATAN. 

'Menurut beslit wakil Menteri 
Urusan Dalam Negeri tanggal 13 
hb. ini No. BZ 1/17/23 telah di- 

“angkat mendjadi anggota2 De: 
wan Maluku Selatan, jang mewa- 
kili baik kepentingan2 jang chu- 
Sus maupun aliran2 eneng 
an dan kerohanian 
1. Ir. J. A. Manusama di Anie 
2. Ir. Oen Bo Hien di Ambon 
3. J.G. Brand di Ambon. 

B.P.H. LANSKAP TANAH TORA- 
DJA. 

Menurut beslit Residen Sulawe 
si Selatan tanggal 15 hb. ini No. 
- telah ditetapkan, bahwa 

I. ketua dan anggota2 Badan 
Pengurus Harian dari Lan- 
skap Tanah Toradja, jang mu 
lai memangku djabatannja pa- 
da tanggal 31 Oktober 1946, 
telah meletakkan djabatannja. 

  

uap Negeri 

Peperangan 
dengan Rusia. 

titin Pan. Pemerintah 
Inggris telah mengumumkan, bah 
wa akan terdjadi suatu peperang- 
an psydhologis dengan" Rusia. 
Kantor penerangan pusat telah 
mengeluarkan suatu memorandum 
untuk kepentingan para redaktur 
diseluruh imperium Inggris, da- 
lam mana diusulkan untuk mem- 
pergunakan perkataan ,,negara- 
polisi", ,,ditaktur” dan ,,totalita- 
rime” dalam tulisan atau perkata- 
an, djika berbitjara tentang Rusia. 
jang menurut pendapat orang, a- 
kan mengandung lebih banjak ef- 
feat dari pada perikataan2 ,,komu- 
nis” atau ,,merah”. . 

Lebih landjut perkataan ,, Krem 
lin” telah diusulkan sebagai per- 
kataan jang Ilebih dapat dipakai 
untuk ,ypublik besar”, untuk mena 

ruhkan perhatian rakjat pada' ru- 
pa dari gerakan komunistis jang 
kedjam, terbelakang dan tyran- 

niek, seperti jang sekarang se- 

dang terdjadi di Rusia. 

Ini adalah suatu istilah grafisch 
dan sinister, jang dapat dipergu- 

nakan untuk meliputi seluruh lapa 

  

lik di Djokja dan di- , 

. pemilihan2, jang diadakan di 

   

  

     
   
    

     

       

  

Makale pada tanggal 28 
jibl., disahkan 'serta diak 
bagai iketua dan anggota2 I 
dan Pengurus Harian da 
Lanskap Tanah Toradji: 
an2 jang berikut : 

Ko IE Leto, hulpbestuuns 
tent, ketua, 
B. Sakkung, Mesapa ren 
gota. 

Tangdilese, schrijver, ang: 
Sampe Pandin, guru, anggo 
£ Tandikarang, klerk, ange 
ta. 

II. Badan jang tersebut dalam, 
sal II memangku djabatant 
mulai dari tanggal 11 
1949. 

JAJASAN PENERBITAN ,,SAJAI 
Jajasan Penerbitan , .Sajap” 

dirikan pada tgl. 4 Djuni 19 
3 Miakassar oleh: 

Parada Harahap gelar Mahas: 
“ Gadja Goenoeng Moeda, | 

wai Tinggi Kementerian Per 
. rangan N.I.T, 
2. .M. R. Dajoh, djurnalis Kemen 

terian Penerangan N.I.T. 
Pengurus: 
1. PJ.M. Mr, S. Binol, Ment 

Urusan Sosial NIT Ketua, 
2. Parada Harahap Gelar Maha 

radja Goenoeng Moeda, Pen 
lis. 

3. Mr. Teng Tjin Leng, -advo 
| Caat, anggota Parlemen NI: 

Anggota. 
4. P.J.M. J. E. Tatengkeng, M 

teri Pengadjaran NIT, Aan 
gota. 

5. Anton Manoppo, Ketua De-' 
wan Sulawesi Utara, Anggsta. 

6. M. R. Dajoh, Anggota. 
Maksud, azas dan tudjuan: 
Fatsal 2 : Maksud badan ini ialah ' 
hendak ikut bekerdja untuk keper 
luan pendidikan dan ketjerdasan ' 
rakjat Indonesia Umumnja dan 
chususnja untuk daerah Indonesia | 
Timur, dalam hal kebudajaan, ke- 
masjarakatan dan politik. jang 
bersifat nasional dan internasional 
dan dengan semangat demokratis... 
Fatsal 3: Badan ini melakukan  N 
jang demikian itu atas kejakinan 
bahwa kemerdekaan adalah suatu 
hak jang tidak dapat dilenjapkan 
dari tiap2 bangsa, bahwa kemer- 
dekaan 'ini sebaliknja mewadjib- 
kan tiap2 bangsa itu mengusaha- 
kan pengetahuan dan keinsjafan 
akan pertanggungan djawab, se- 
bagai sjarat untuk mendjalankan 
sesuatu negara: atas kejakinam pu 
la, bahwa dalam zaman sekarami 
ini kemerdekaan dan kebebas 
nasional tidak mesti-lah mendjadi 
alangan, bahwa mesti mendjadi su 
atu sjarat dan alat buat pekerdja- 
an bersama diantara bangsa2 dan 
buat mengadakan aturan ketertib- 
an'diantara bangsa2. 
Direksi: M. R. Dajoh. 
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ngan politik luar negeri Sovjet 
Rusia.,,Perkataan?lain jang telah 
diandjurkan ialah: tirai besi” 
negara2 satelliet”, #marionetten” 

dan, Mn atas perdamai 
,Adalah penting sekali”, de 
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Pearl S. Buck, seorang wa- 
nita pengarang Amerika jang 

pernah mendapat hadiah No- 
bel. Karangan2 beliau keba- 
njakan melukiskan keadaan 

         

  

    
    
    
   

    
     

      

    

   
di Tiongkok, (Usis), 

   

  

     

  

     

          

  

       

  

        

   
   

      
   

 



     

     

   Pemimpin pihak konserpatip, 
Winston Churchill menerangkan 
dalam pidato pemilihan, bahwa 
pemerintah Labour mengantjam 

geris dengan kekatjawan dan 

mereka jang memerintah Inggeris 
sekarang segerombolan orang2 
tjurang dengan maksud baik. Me- 

   

    

   

  

   

'bour dan pengadjaran komunis ti- 
“dak ada bedanja dan berbahaja 
untuk kemerdekaan sebagaimana 
kami ketahui. Ia selandjutnja me- 
ngatakan, bahwa pelangsungan 
(pertjobaan sosialis ini akan mem- 

awa Inggeris ke djurusan jang 

    
   

   

mikian memorandum itu  melan- 
tikan, "untuk tak memberi teka 

nan kepada kekuatan dari Sovjet” 
dalam mana ditambahkan, bahwa 
: harus dihindarkan, bahwa ,,oknum 
dari Stalin tak akan dibangun ke 
analogie dari Mlitler, karena oleh 
pena Sovjet sedang diusa- 
yakan sekuat tenaga dengan ber- 

bagai-bagai matjam untuk membu 
at ia mendjadi suatu figuur jang 
populer dan bersifat kawan”, 
| .Fetapi adalah penting sekali”, 

- demikian dikatakan, ,,untuk me- 

   

   

    

     
   
     

  

   

     
     

    

  

    
     

    

  

   
    

   
    

  

   

  

     

  

    
    

     

    

  

    

   

    

  

     
   
    
    

    
    

      
    

   

   

  

  

Stalin itu adalah seorang realist 
ng berkeinginan baik, jang ber- 

sedia mengatasi suara keputusan2 
“jang tak menginginkan kerdja sa- 
“ ma dan diambil dengan tak difi- 

kan lebih dulu oleh bawahan2 
ja, dan dengan siapa orang da- 
at berbitjara tentang perdamai- 

an dengan kemugkinan akan men 
apai 'hasil”. : 

  

Fa 

PINGGAN-TERBANG DIATAS 

HONGKONG. 

(Reuter). ,,Untuk pertama ka- 
a diatas Hongkong telah ter- 
g suatu pinggan-terbang ', de- 

.mikian penerbang Chambers dari 
pesawat terbang Beachcraft mene- 
rangkan jang berkawadjiban se- 
bagai pesawat terbang penjelidik. 
meteriologie. Pada tinggi 17.000 
'kaki “dengan tiba2 pesawat ter- 

  

muka. Untuk menghindari 
nda ini Chambers membelokkan 

sdetik ia merasa terbanting, te- 
i kemudian semua biasa kem- 

bali. Setelah mendarat Chambers 
mendapatkan suatu lubang jang 
pandjangnja 10 cm disajap kanan 

sawat terbangnja. 

  

Keadaan umum dalam tahun 
8, menundjukkan suatu kema- 
an dalam beberapa hal. Pro- 

iksi tanaman2 perkebunan naik 
terus dim. tahun itu. Produksi ka- 

perkebunan dalam bulan De- 
sember jil. adalah sebesar 13.582 
ton, sedangkan dalam bulan Dja- 

1 1948, hanja, 3,744 ton: ang- 
sematjam itu untuk teh adalah 

masing2 498 ton dan 5.702 ton, 

sedangkan produksi minjak kela- 
— pa sawit bertambah dari 992 ton 

— dalam bulan Dfanuari mendjadi 
| 2.320 ton dalam bulan Desember 

dari tahun jang lain. Suatu keke- 
alian dari keadaan umum ada- 

ah tanaman serat jang pemulihan 
mungkin akan memakan wak- 

'beberapa lama lagi. 

.Djuga produksi barang2 indu- 
stria tampak madju. keadaannja, 
'hanjalah pesatnja pemulihan dari 

       

    

   

      

       

erbagai-bagai tjabang perusaha 

|an tentunj ng berbeda-beda. 
Perusahaan2 kain batik, tjat, sa- 

tjutji, minjak kelapa dan ban 
eda njata sekali kemadjuannja, 

ingkatannja dimasa sebelum pe- 

       

    

    
    
    
    

    

     

elah mendekati keadaan sebelum 
ang. 2 Sh : 

“Achirnja adalah beberapa pro- 
i dari margarine, bir dan bo- 

Ju listrik telah melebihi pro 

uksi barang2 itu sebelum perang. 
Tingkatan dari harga2 perdaga 

'ketjil di Indonesia jang pada 

gahan kedua “dari tahun 

ampak mulai turun, dalam: 

Pemerintah : 

nurut ia, maka antara politik la- 

enjapikan suatu ikiraan, bahwa 

aa bertjahaja jang datang dari 

Keadaan ekonomi 
— triwulan pertama 1949. 

  

me mengalami keruntuhan pereko 
nomian, maka ketjelakaan ini ti- 
dak akan hanja dirasa oleh kami 
sendiri, tetapi djuga akan memba- . 
wa negara2 lain dalam djurang. 

Perdana Menteri Attlee mena- 

makan -rentjana 
partai konserpa- 

tip itarfidak pantas.” 

N 

MINJAK DARI BIDJI KARET. 

  

 (Reuter). Ahli2 Inggeris telah 
dapat membuat minjak dari bidji 
karet, jang dapat memberikan ke- 
mungkinan2 baik, demikian dite- 
rangkan oleh Lord Hankey di Ma 
djelis Rendah Inggeris. Ia menga 
takan, bahwa minjak ini dapat di- 
buat sebagai hasil kedua dari in- 
dustri karet: Lord Hankey jang 
mendjadi ketua dewan penjelidik 
hasil2 daerah panas, menerangkan 
hal ini ketika di Madjelis Rendah 
itu diadakan perdebatan tentang 
kemadjuan daerah2 djadjahan. 
Nilai dari minjak barp ini telah di 
tetapkan setjara ilmu pengetahu- 
an, demikian ditambahkannja. Te 
tapi kemadjuan procede jang ba- 
ru ini mendapat rintangan, karena 
keadaan2 katjau di Malaka. 

Selandjutnja ia menerangkan 
tentang pendapatan jang ikedua 
dari ahli2 Inggeris dilapangan mi 
mjak, ialah suatu hasil jang dapat 
menggantikan lijn-olie, dan dapat 
dibuat dari sematjam bidji jang 
terdapat di Afrika Barat. Kini se- 
dang diusulkan dengan giat untuk 
mengembangkan kemungkinan ini 

- lebih landjut. Menurut keterangan 
Lord Hankey selandjutnja, bilama 
na pembuatan minjak imi sudah 
mungkin, masih ada keberatannja, 
karena hal ini masih belum berar- 
ti, bahwa bidji2 jang dibutuhkan 
itu dapat ditanam dengan besar2- 
an. 2 

DJENDERAL MAC ARTHUR 
MENGHENDAKI PEMBESARAN | 

TENTARA DI DJEPANG. 

(U.P.). Djenderal Mac Arthur 
akan meminta dengan langsung 
kepada kepala staf tentara Ame- 
rika, djenderal Omar Bradley, dji 
ka ia pada bulan September me- 
ngundjungi Tokio — untuk menje 
diakan lebih banjak pasukan dan 
uang untuk Djepang, demikian U. 
P. mendengar dari kalangan2 jg 
mengetahui. 

Mac Arthur dengan djalan res- 
mi telah beberapa kali meminta, 
untuk mein lebih banjak 
pasukan dan uang untuk Dje- 
pang, tetapi sedjak Pearl Harbo- 

    

       

      
    

   

     

      
   

       

     
    

    

     

     

     

   
   

    

  

   
    
    

- 

salam 

tahun 1948 turun terus. Keadaan 
itu njata benar didaerah2, dimana 
diwaktu lampau perkembangan 
perekonomiannja tidak mungkin 
jaitwu di Djawa dan Sumatera. Di 
Indonesia Timur misalnja, dimana 
perekonomiannja sudah lebih da- 
hulu berkembang setjara normal 
kenjataan itu tak begitu tampak. 
-Djuga sebagai akibat dari pada 
pertukaran barang antara daerah? 
jang lebih baik, dapat pula dilihat 
semakin  kurangnja perbedaan 
harga2 setempat2. . 

'Djalannja harga2 perdagangan 
besar jang mengenai barang2 im- 
port, menundjukkan suatw kema- 
djuan jang ketjil sadja. Tetapi da 
lam sektor inipun keadaan mendja 
di baik, Hal ini tampil kemuka de- 
ngan lebih njata lagi bila kita per- 
ingati, bahwa angka2 index jang 
mengenai keadaannja dilapangan 
ini di Indonesia dalam bulan De- 
sember 1948 ada kira2 840 lebih 
rendah dari pada dalam bulan Dja 
nuari tahun itu djuga. Sedangkan 
.di Amerika Serikat, Negeri Belan 
da dan Inggris — jang telah ki- 
ra2 6 bulan lebih dahulu dapat me 
mutai usaha pembangunannja — 
tingkatan harga2 termaksud da- 
lam bulan Mei 1948 masih lebih 
tinggi daripada dalam bulan Djuli 
1947. 

Bila kita tindjaw djalannja per- 
- dagangan kita dengan luar negeri, 
maka tampak bahwa pengeluaran 
(uitvoer), dalam pertengahan per 
tama dari tahun 1948 naik dengan 
pesat sedangkan dalam pertengah 
an kedua dari tahun tersebut kea- 

daannja lebih setimbang, turun- 

naik antara f 70 djuta dan f 90 

.abou 
salah: djika kami karena sosialis- “7 

    

   

  

  AA API 

ur ia belum pernah ke Amerika Se 
rikat, dan sekarang ini adalah ke- 
sempatannja jang pertama untuk 

djukan 1 lah ini dengan 
langsung kepada kepala staf sen: 
diri. ,,Mac Arthur berpendapat, 
bahwa pertahanan militer Ameri- 
ka di Timur Djauh harus tetap ku 
at dan bahwa'harus disediakan 

    

fonds2 jang tjukup untuk mem- 
. bantu politik Amerika disebagian 
dari dunia ini”, demikian djurubi- 
tjara itu, CA 

Oi . 

x 

— Saja tidak akan meninggalkan- 
Djepang, sebelum perdjandjian 
perdamaian ditanda tangani", de- 
miikan diterangkan oleh Mac Ar- 
thur kepada presiden direktur dari 
Uitgeversmaatschappij Ziff-Davis 

“di Chicago, Bernard G.. Davis, 
menurut kawat dari Mac Arthur 

. kepada firma ini. 
Djawaban Mac Arthur ini di- 

berikan atas penmmintaan untuk 
mengambil bahagian dalam per- 
temuan reunie dalam musim di- 
ngin 'j.a.d. dari orang2 jang ma- 
sih hidup lagi dari ,,dodenmars” 
di Bataan pada tahun 1942 mela- 
lui Pilipina. « 

USUL TRYGVE LIE. 

(United Press) Sekertaris djen 
derah “PR BD.  Trygve Lie 
mengusulkan untuk membentuk 
sebuah komisi permanen jang ber 
ikewadjiban mengawas2i hak2 dari 
sarekat2 sekerdja. Selain dari- 
pada ini komisi tersebut akan ber- 
tindak sebagai perantara dalam 
konflik2 jang timbul karena pe- 
langgaran peraturan2 tentang sa- 
rekat2 sekerdja. Salah seorang 
anggota dari komisi harus diang- : 
kat oleh dewan trustee dari P.B. 
B. sedangkan jang lainnja - oleh 
P.B.B. dan kantor perburuhan in: 
ternasional.: 

Lie mengadjukan usul ini dalam 
sebuah lapuran tentang hak2 sa- 
rekat sekerdja, jang dikirimkan 

djuta ketjuali bulan Desember (63 
djuta). Dilihat setjara kwartal, 
maka jang paling tinggi ialah 

kywartal ke 3, jaitu dengan djum- 

lah pengeluaran sebesar f 244 dju 

ta. Kwartal ke-4 turun mendjadi 

f 212 djuta oleh karena produksi 

dari beberapa matjam hasil bumi 
turun (pula. 3 

Djalannja pemasukan (invoer) 

dari bulan ke bulan nampak ber- 

ganti-ganti naik-turun dengan ku 

at. Hal itu sebahagian disebabkan 
oleh kesulitan2 jang terdapat dila 
pangan perhubungan pembajaran 
internasional. - 

Jang terbaik adalah pemasukan2 

dim. kwartal pertama dan kwar- 

tal ke-4, masing2 sebesar f 271 
djuta dan f 276 djuta. Angka2 uni 
tuk kwartal ke-2 dan ke-3 adalah 
masing2 f 174 djuta dan f 181 
djuta. Pemasukan jang besar da- 
lam 3 bulan jang terachir dari ta- 
hun 1948 adalah akibat dari ban- 

tuan E.R.P. jang diberikan sebe- 

sar f 181,8 djuta ($ 68,6 -djuta) 

  

- dalam pertengahan tahun dan 
penglaksanaannja dimulai dalam 
kwartall ke-4. : 

Pemulihan dari alat2 perekono- 
mian dinegeri ini sangat bergan- 
tung pada didapatnja tjukup ba- 
njak fonds2 diluar negeri. Biar 
export mendjadi suatu sumber di- 
viezen jang terpenting akan tetapi 
ia tak tjukup untuk menutup kebu 
tuhan kita akan barang2 im- 
port dalam masa jang sulit ini. Se 
bab bertambah-besarnja export a- 
dalah bergantung pada pemulihan 
kembali dari alat2 produksi kita 
dan untuk ini pemasukan alat2 ter 
maksud harus kita perluas lebih 
dahulu, : 

Berhubung dengan ini, maka ke 
putusan dari pemerintah Amerika 
untuk menijabut bantuan E.R.P. 
tidak pada waktunja. Sebab tidak 
sadja pemasukan dari barang2 jg 
perlu sekali terhenti oleh karena- 
nja, tetapi hal itu terdjadi djuga 
pada waktu pemerintah Indonesia 
mempunjai kewadjiban terhadap 
daerah2 jang djauh lebih besar 
dari pada sebelum bulan Desem- 
ber 1948. Alkibat dari blokade itu 
ada 2 matjam. Pertama atjara pe- 
masukan harus diatur kembali: di 
samping itu harus ditjari pula le- 
veransir2 jang lain jang untuk ba- 
rang2 jang tertentu meminta har- 
ga2 jang tinggi, sedang membikin 
perhubungan2 jang baru dan me- 
nutup kontrak2 itu banjak mema- 
kan waktu. 

po” 9 ut 

| da dewan ekonomi dan so- 
        

      

al. 

— P.B.B. SUDAH DIPENGARUHI 
2 KAUM KOMUNIS ? 

Komisi hukum dari Senat Ame- 
rika memaklumkan teks pemerik- 

saan terhadap saksi, dalam mana 

dinjatakan, bahwa P.B.B. dikua- 
'sai oleh kaum komunis. 
“ Nama saksi tidak disebut, te- 

.tapi dari keterangan dapat dilihat, 

bahwa ia adalah pengerdja P.B.B. 

Ia menerangkan, bahwa organisa- 
si dalam kepaniteraan mempunjai 

kewadjiban mengusahakan, supa- 

ja pekerdja2 jang diterima itu ia- 

lah mereka jang bersympati terha- 

dap pengadjaran2 komunis. 

“la menerangkan, bahwa hal2 

ini telah diperhatikannja dari ta- 

hun 1946 akan tetapi-ia belum bi- 

sa mendapat tanda2 bukt!, tetapi 

mereka jang memrundjukkan has- 

rat akan pengadjaran komunisme 

gampang diterimg Wakil sekreta 

ris Byron Price menjangkal hal2 

ini, 

BERITA2 PENDEK. 

Menurut surat2 kabar Djepang, 
maka seorang ahli obat2an Dje- 

pang telah dapat membuat sebuah 

obat jang, terhadap beberapa pe- 

njakit seperti typhus, cholera, dy- 

senteri dan t.b.c., mempunjai ke- 

kuatan 2145 lebih kuat dari strep- 
tomycine. 

Obat dibuat dari bahan2 jang 

didapat dalam kulit lokan (schel- 

pen) dari zaman batu (stenentijd- 
perk) di Tawara. 

x 

Amerika Serikat dan Inggeris 
telah mengirim nota2 kepada pe- 

merintah Yugo-Slavia, dalam ma- 

na dinjatakan perotes terhadap pe 

masukan Dinar sebagai alat pem- 
bajaran jang sah dalam daerah 

Yugo-Slavia, Triest. Dalam nota 
ita, dari mana dikirim satu sali- 

nan kepada Trygve Lie, diterang- 
kan, bahwa dengam ini Yugo-Sla 

via telah melanggar perdjandjian 
“perdamaian Italia. 

au 

sIndo-Nationale Partij” mem- 
beritahukan, bahwa berhubung de 
ngan djawaban jang memuaskan 
Nari Pemerintah Republik terha- 

dap akan didengarnja mereka pa- 

da Konperensi Indonesia Raja, 
maka wakil2 Indo-Nationale Par- 
ty” akan pergi ke Djokja. 

x 

Birma telah menghapuskan pe- 

larangan pada pesawat2 K.L.M. 

untuk mendarat di daerahnja. Pe- 
larangan ini dikeluarkan tahun la- 
lu berhubung dengan aksi polisi- 

onil di Indonesia. 

x 

Pekerdjaan2 djawatan kereta 

api di Djerman Barat pada hari 

Kamis telah mengantjm akan mo- 

gok, ketjuali, djika direksi jang 

pro Rusia dari djawatan kereta 

            

        

       

      

        

      

      

    

       

  

        

        
       

  

    
    
          

     

      
      

        

       

  

warna soklat/hidjau. 

MEN ME MASA 

api Berlin memegang djandjinja 
untuk membajar 40Yo dari upah 
dalam Mark Barat. Menurut se- 
rikat sekerdja dari pekerdja2 itu, 
2000 dari 15.000 orang jang su- 
dah bekerdja lagi, tidak menerima 
pembajaran dalam Mark Barat. 

t 

2 x 

Di Tokio telah diumumkan de- 
ngan resmi, bahwa sesuai dengan 
rentjana “penghematan sekarang 
94.312 orang didjawatan kereta 
api jang sudah ditjalonkan untuk 
dilepaskan, sekarang telah dipe- 
tjat. | 

KEREN BT Bi BRA ANE BN RANK 

  

Pemberitahuan. 

i 

MAKLUMAT UMUM No. 3. 

(Pasal 34 (4) Undang2 Pemilihan 

. Indonesia Timur). 

'Ketua Kantor Besar Pemungut- 
an Suara di “Tomohon, distrik 
Pemilihan Minahasa-Selatan dan Ke- 
tua Kantor Besar Pemungutan Suara 
di Manado, distrik Pemilihan Mina- 
hasa-Utara, mengumumkan dengan 
ini, bahwa pada hari SABTU, tang- 
gal 6 Agustus 1949 dari djam 9 hing- 
ga djam I2 siang dikantornja “di- 
Tomohon dan di Manado diberi ke- 
sempatan kepada orang2 jg mema- 
sukkan surat atau daftar pentjalonan 
untuk tjalon anggota Badan Perwa- 
kilan Indonesia Timur. untuk mem- 
bantah keberatan2 mungkin ada ter- 
hadap daftar-pentjalonan itu, seba- 
gai tersebut pada surat tanda pe- 
nerimaan. 

Ketua Kantor Besar Pemungutan 
Suara Minahasa-Selatan, 

Ketua Kantor Besar. Pemungutan 
Suara Minahasa-Utara. 

Kiri terlihat mantel model Ledux dengan warnai 
birulputih dan kanan sebuah mantel Harel dengan A3 

(BLS). 

   

  

  

hari KAMIS, 4 Aug. p. dj. 914 di- 
kintalnja sebelah M.T.D. dari satu 
partij besar band2 auto rupa2 ukur- 
an. 

Sudah boleh lihat 2 hari dimuka 
lelang. 

  

SIN SS NS ANN NN 

PEMBERITAHUAN. 

Dengan ini dikabarkan? bahwa 
mulai tgl. I Agustus 1949 Toko 

HIAD HOO 
berpindah dan dibuka ditoko jang 
baru, bertempat dimuka SONJA 
THEATER, tengada Kantor Polisi. 

Kami sedia terima rupa2 pesanan 
besar (engros) dan etieran (detail) 
dengan harga tetap melawan. 

  

   

        

Menanti dengan hormat, 

JHILAP: HOO" TOMOK 
Dagang barang2 manufacturen, Pre 
& Dranken, dan alat2 kantor serta” 

persekolohan. 

  

NISN ANE 

  

    

    

      

     

Itulah beberapa dari keuntungan? jang diperoleh dan betapa pula 
artinja itu untukku. 
Sesungguhnja hasil jang indah ini adalah sinar dalam rumah tangga... 
Nafsu makan bertambah besar, karena dengan Palmboom semua 
makanan mendjadi djauh lebih enak. 
Djika aku sedang membuat makanan baru, suamiku terlebih dahulu 

KA 

sudah berkata,. bahwa hasilnja tentu mengagumkan. Dan anak-anak 
kita mendjadi sehat dan kuat, berkat vitamin jang baik. 
Inilah sebabnja aku senantiasa memudji Palmboom. 

MIN TN 3 
BANJAK MENGANDUNG VITAMIN A 2D 
  

  

Ka 

4x 

Ta 

 


